
 

 

BYTESANMÄLAN  

Enligt jaktförordningen (666/1993) 5 a § ska en jägare göra anmälan om fällda rådjur, vildsvin, illrar, grågäss, sädgäss, 
bläsänder, stjärtänder, årtor, skedänder, brunänder, viggar, ejdrar, alfåglar, småskrakar, storskrakar samt sothöns. 
Fångstanmälan ska göras till Finlands viltcentral på en av Finlands viltcentral fastställda blankett eller via den elektroniska 
tjänsten Oma riista. Fångstanmälan ska lämnas in inom sju (7) dygn efter att ett djur har fällts. Finlands viltcentral 
rekommenderar att man gör en anmälan utan dröjsmål. 

Anmälningen kan göras på den här blanketten eller på adressen https://oma.riista.fi  

Skicka den här blanketten till adressen: Finlands viltcentral, Licensförvaltningens registratorskontor, Sompiovägen 1, 00730 
Helsingfors, eller per e-post till adressen: saaliit@riista.fi 
 

 

Lagstadgade uppgifter 
 

Jägarens namn 
 
 

Jägarens jägarnummer 
 
 

Frivilliga tilläggsuppgifter 

Telefonnummer och/eller e-postadress 
 
 

 

Lagstadgade uppgifter Frivilliga 
tilläggsuppgifter 

Uppgifter om alla arter Lagstadgade tilläggsuppgifter (vildsvin 
och rådjur) (kryssa i) 

Vildsvin: fälld vid 
en utfodrings-
plats? 

Sädgås: är det en 
taigasädgås 

Rådjur: fälld på 
en jaktförenings 
område? 

 

 

 

Art 

(antal) 

 

 

Datum, när man fällt 
bytet 

 

Klockslag 
(frivilligt) 

 

Fångstplats: 
 

kommun, på vars område man fällt 
byte  

 
För vildsvin måste man meddela 

fångstplatsen med ETRS-TM35FIN 
koordinater P, I  

 

 

 

Kön 

 

 

 

Uppskattad  

ålder 

hane hona under  

1 år  

vuxen ja nej 

         

         

         

         

         

         

         

 

 

___________________________________  _______ /_______ 20_______     ____________________________________________________________ 
Ort          Datum                               Underskrift och namnförtydligande      

https://oma.riista.fi/
mailto:saaliit@riista.fi


 

 

Modell för hur man fyller i: 

 

Lagstadgade uppgifter 
 

Jägarens namn 
 
Matti Metsästäjä 

Jägarens jägarnummer 
 
12345678 

Frivilliga tilläggsuppgifter 

Telefonnummer och/eller e-postadress 
 
050-1234567     matti.metsastaja@mail.com 

 

Lagstadgade uppgifter Frivilliga 
tilläggsuppgifter 

Uppgifter om alla arter Lagstadgade tilläggsuppgifter (vildsvin 
och rådjur) (kryssa i) 

Vildsvin: fälld vid 
en utfodrings-
plats? 

Sädgås: är det en 
taigasädgås 

Rådjur: fälld på 
en jaktförenings 
område? 

 

 

 

Art 

(antal) 

 

 

Datum, när man fällt 
bytet 

 

Klockslag 
(frivilligt) 

 

Fångstplats: 
 

kommun, på vars område man fällt 
byte  

 
För vildsvin måste man meddela 

fångstplatsen med ETRS-TM35FIN 
koordinater P, I  

 

 

 

Kön 

 

 

 

Uppskattad  

ålder 

hane hona under  

1 år  

vuxen ja nej 

Vildsvin 10.10.2020 kl 14 P 6995153, I 520590 x   x  x 

Iller 11.10.2020 kl 12 Ilomants       

Rådjur 11.10.2020 kl 15 Pargas  x x  x  

Sädgås 21.8.2020 kl 9 Sodankylä     x  

Vigg (2 st) 22.8.2020 kl 20 Karlö       

         

 
På Lantmäteriverkets webbsida Kartplatsen finns information om plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN och hur du förvandlar andra koordinatsystem som 

används av GPS-mottagare till det här systemet. GPS-mottagare är i regel inställda på koordinatsystemet WGS84.  

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/ 

Jaktförordning (666/1993) 5 a § 

Anmälan om fällda djur som förutsätts vid jakt på vissa viltarter  
 
Om fällda rådjur, vildsvin, illrar, grågäss, sädgäss, bläsänder, stjärtänder, årtor, skedänder, brunänder, viggar, ejdrar, alfåglar, småskrakar, storskrakar samt 
sothöns ska en fångstanmälan göras till Finlands viltcentral på en av Finlands viltcentral fastställda blankett eller via en elektronisk tjänst. Fångstanmälan ska 
lämnas in inom sju dygn efter att ett djur har fällts. 

I en fångstanmälan som avses i 1 mom. ska följande uppgifter finnas: 
1) jägarens namn och jägarnummer, 
2) antalet fällda djur och deras art samt beträffande vildsvin och rådjur, kön och uppskattning av ålder, 
3) datum då djuret fälldes, 
4) den kommun där djuret fälldes. 

 
Uppgifter som avses i 2 mom. 1–3 punkten ska anmälas om djur som fällts inom Finlands ekonomiska zon. 

För fällda vildsvin ska fångstplatsens koordinater anges. 

 

http://kansalaisen.karttapaikka.fi/

